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.در مورد کیست هاي تخمدان بیشتر بدانیم

:کیست تخمدان
تخمدان حداقل حاوي بنابراین تمام کیست هاي. کیست هاي تخمدان ساختمان هاي کیسه مانند پر از مایع در تخمدان هستند

.مقداري مایع هستند

:نادمختتسیکداجیاللع
شایع ترین نوع، کیست فولیکوالر است که از رشد یک فولیکول نتیجه می . کیست هاي تخمدان به دالیل مختلفی ایجاد می شوند

خه ر هنگامی که در طی چرکیست هاي فولیکوال. تفولیکول یک کیسه پر از مایع طبیعی است که حاوي یک تخمک اس. شود
معموالً کیست هاي فولیکوالر در . دند، تشکیل می شونشوند و براي آزاد سازي تخمک باز نکنقاعدگی بیش از حد طبیعی رشد 

ک به کیست ها می توانند در اثر جراحت یا نشت عروق خونی کوچ. ی چند روز تا چند ماه به خودي خود برطرف می شوندط
گاهی بافت هاي تخمدان براي تشکیل بافتهاي ). کیست هاي هموراژیک یا اندومتریوئید(درون کیسه تخمک حاوي خون باشند

کیست هایی با این بافت غیر طبیعی کیست هاي درموئید نامیده می . دیگر بدن مانند مو یا دندان به صورت غیرطبیعی رشد می کنند
.شوند

:عالیم کیست هاي تخمدان
هنگامی که . هستند برطرف می شوندکه به این کیست ها مبتال د نبداندارفابیشتر کیست ها هرگز مشخص نمی شوند و بدون این

درد می تواند در اثر پارگی کیست، رشد سریع و . الیم ایجاد می کند، درد در شکم یا لگن شایعترین عالمت استعیک کیست 
. اتساع آن، خونریزي به درون کیست یا پیچ خوردن کیست در اطراف منبع خونی آن ایجاد شود

:تشخیص کیست تخمدان
به وسیله سونوگرافی تشخیص داده می شوند که بهترین تکنیک تصویربرداري براي شناسایی کیست هاي تخمدانی بیشتر کیست ها

سونوگرافی یک روش تصویربرداري است که از امواج صوتی براي ایجاد تصاویري از ساختمان هاي درون بدن استفاده می . است
.تشخیص دادMRIل سی تی اسکن یا هم جنین می توان کیست ها را با روش هاي دیگر مث. کند
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چه کیستی خطرناك است؟

قاعدگی منظم داشته باشد، بیشتر توده هاي تخمدانی درفباشد و نآزالبقیا حتی در دهه چهارم زندگی تسیکدوجورگا
این کیست ها با جریان تخمک گذاري که در . خواهند بود که در حقیقت غیر طبیعی نیستند"کیستهاي تخمدانی عملکردي"

بنابراین به . در طی چرخه قاعدگی بعدي خود به خود ناپدید می شوندچرخه قاعدگی رخ می دهد، ارتباط دارند و معموالً
قاعدگی بررسی می شوند تا مشخص چرخه ندزندگی خود هستند این کیست ها در چخصوص در زنانی که در دهه دوم و سوم 

ي با جلوگیري از تخمک گذاري عمل می کنند،هاي ضدبارداري خوراکی تا حددودچون قرص. شود آیا از بین رفته اند یا نه
داشت که زنان مصرف کننده ضد بارداري هاي خوراکی به کیست هاي تخمدانی عملکردي مبتال شوند خواهندنپزشکان انتظار 

ممکن است به زنانی که در حین مصرف قرصهاي ضدبارداري خوراکی به کیست تخمدان مبتال می شوند، توصیه شود که ن بنابرای
عوامل دیگري نیز وجود دارند که در کنار سن یا مصرف قرص هاي . به جاي پایش از طریق سونوگرافی یا جراحی، معاینه شوند

کیستی که در سونوگرافی شبیه یک کیسه ساده پر از مایع . ی کمک می کنندضد بارداري خوراکی به ارزیابی کیست هاي تخمدان
بنابراین سونوگرافی نیز در . به نظر می رسد، در مقابل کیستی که با بافت سخت در داخل آن، به احتمال زیاد خوش خیم است

.تشخیص این که تومور تخمدانی جدي است یا نه نقش دارد
سالگی ایجاد می شوند نسبت به قبل از 40کیست هاي تخمدانی که پس از . سال نادر است40از سرطان تخمدان در زنان جوان تر

آزمون خونی . سالگی خوش خیم هستند40اگرچه بیشتر کیست هاي تخمدان حتی پس از . آن شانس باالتر سرطانی بودن را دارند
CA- ود، اما غیرطبیعی بودن آن همیشه به معنی وجود سرطان می تواند به عنوان مشخصه اي براي سرطان تخمدان به کار ر125

-CAاوالً بسیاري از بیماري هاي خوش خیم در زنان در سنین باروري می تواند سبب افزایش . نیست -CAشود، بنابراین 125

اي خوش عفونت هاي لگن، فیبروئید هاي رحم، بارداري، کیست ه. یک آزمون اختصاصی به خصوص در زنان جوان نیست125
-CAخیم تخمدان و بیماریهاي کبد همگی بیماریهایی هستند که ممکن است در غیاب سرطان تخمدان سطح  را افزایش 125

-CAثانیاً حتی در صورت ابتال به سرطان تخمدان، تمام این سرطان هاي تخمدان سبب افزایش سطح  . دهند عالوه . نمی شود125
-CAبر این، سطوح  . ال به سرطان سینه، ریه و پانکراس نیز به صورت غیرطبیعی باال می روددر زنان مبت125

:درمان کیست تخمدان
ماه از بین می 3تا 1بیشتر کیستهاي تخمدان در زنان در سنین باروري کیست هاي فولیکوالر هستند که به طور طبیعی در عرض 

این کیست ها خوش خیم هستند و مشکالتی . اگرچه ممکن است این کیست ها پاره شوند، به ندرت عالیم ایجاد می کنند. روند
تمام زنان . ندارند این کیست ها را می توان همزمان در طی آزمایش لگن تشخیص دادمتی در زنانی که هیچ عال. ایجاد نمی کنند

در زنان در سنین باروري، معاینه کیست فولیکوالر معموالً در چند . در مقاطعی از زندگی به کیست هاي فولیکوالر مبتال می شوند
گاهی اوقات کیست هاي . ایع و سرطان تخمدان نادر استچرخه قاعدگی انجام می شود زیرا در این گروه سنی این کیست ها ش
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این کیست ها به سرعت برطرف . یده می شوندون است که کیست هاي هموراژیک نامتخمدانی در زنان غیریائسه حاوي مقداري خ
.می شوند

می تواند به تشخیص این روش به منظور تعیین استراتژي درمانی براي کیست هاي تخمدان از سونوگرافی استفاده می شود زیرا این 
کیست ساده که در بیماریهاي خوش خیم دیده می شود فقط حاوي مایع بوده و بافت . که کیست ساده یا ترکیبی است کمک کند

.جامد ندارد اما کیست ترکیبی بافت جامدي دارد که به پایش و احتماالً جراحی نیاز دارد
درمان می . دان به سن زن، اندازه کیست و ظاهر کیست در سونوگرافی بستگی داردبه طور خالصه درمان ایده آل کیست هاي تخم

در صورت ایجاد . تواند شامل معاینه ساده یا ارزیابی آزمون هاي خونی باشد که به تشخیص پتانسیل ابتال به سرطان کمک می کند
ا الپاراسکوپی یا در صورت نیاز با الپاراسکوپی باز درد شدید از بین نرفتن خود به خود یا مشکوك بودن تومور، می توان آن را ب

یک پاتولوژیست ارجاع داده می شود تا به منظور تشخیص نهایی نوع کیست به محض خارج کردن کیست، تومور به. خارج کرد
.موجود، بافت را در زیر میکروسکوپ آزمایش کنند

:خالصه
 مایع هستندکیست هاي تخمدان ساختمان هاي کیسه اي شکل پر از.
کیست هاي تخمدان به دالیل مختلفی تشکیل می شوند.
در صورت بروز عالیم، درد شکم یا لگن از شایع ترین عالیم هستند.
بیشتر کیست ها به وسیله سونوگرافی تشخیص داده می شوند.
 پایش تا جراحی متغیر استدرمان کیست هاي تخمدان از معاینه ،.


